
 

מדע ומתמטיקה נושאים בתוכניות 

 תש״ף בהתכתבות

  :1 רמה מדע

 עולם הננו   

גודל החומר על תכונותיו? אילו חומרים ננומטרים מיוחדים משפיע מהו ננומטר ואיך 

 קיימים, ואיך הם משפיעים על החיים שלנו?

 לחלל ומעבר לו  

מהו החלל ואיך חוקרים אותו? ממה מורכבת מערכת השמש? מה הם כוכבים ולמה 

 תחנת החלל?מהי ובחלל אסטרונאוטים איך חיים לראות אותם?  אפשרלא תמיד 

 ?מישהו מקשיב לי 

האם אפשר לאמן את ההבדלים בין תהליכי קשב רצוניים לעומת אוטומטיים?  םמה

 מהו אפקט סטרופ? המוח לבצע כמה משימות בו זמנית? 

 כמו בטבע 

והנדסה  ןמה הקשר בין ספיידרמאיך המציאו את הסקוטש ומה הקשר לכלבים? 

 גנטית? 

 זורמים 

ומה הקשר ללחץ?  איך עוברים בין מצבי צבירהמה הם מצבי הצבירה השונים? 

  כיצד מצליחים חרקים לרוץ על המים?

 :2 רמה מדע

 על נמלים ופייסבוק 

הנמלים או אנחנו?  איך נמלים מתקשרות זו עם זו מבלי לדבר או  –מי היה קודם 

  לראות? מה הקשר לרשתות חברתיות?

  



 

 

 מסע אל הקוטב הדרומי 

איפה יש פינגווינים?  איך מגלים  נייטרינו זוהר הקוטב? ו מי "גילה" את הקוטב? מה

  בקוטב הדרומי ומה הקשר בינו לבין מדענית ממכון ויצמן למדע?

  העציםסודות 

איך צומח עץ בחלל? איך אפשר לגדל עץ עם סוגים שונים של פירות? האם עץ יכול 

  ג'אנק פודללכת? 

מה הופך את האוכל שלנו לג'אנק? מה קורה כאשר מערבבים קולה וחלב ומדוע? 

 איך נהפוך ג'אנק פוד לאוכל בריא יותר? איך לקרוא נכון את התווית של המזון?

 חבל על הזמן  

ואילו שעונים מיוחדים נוספים מהו שעון אטומי? האם אפשר להישאר צעירים לנצח? 

 קיימים? מה השעה בסין עכשיו?

 :1 רמה מתמטיקה

 אותיות במקום ספרות 

איך אפשר לפתור חידות שבהן החליפו ם וכיצד פותרים אותם? ימהם תרגילים הודי

  את הספרות באותיות? מהם הטיפים לפתרון חידות כאלה?

 טעויות 

האם יש משהו טוב בטעויות? מהו פרדוקס אכילס והצב? איך "עובדות" אשליות 

 אופטיות על המוח?

 חידות במספרים שלמים 

מהי חידת הקוף חידות במספרים שלמים? לפתרוןהשיטות מהן  ?דיופנטוס היהמי 

והקוקוס? איך מוצאים את המחלק המשותף הגדול ביותר של שני מספרים ואיך זה 

 לפתור את החידות?עוזר 

  



 

 

 יחס הזהב 

כיצד יוצרים מלבני זהב? מה הקשר בין מה הקשר ליוון העתיקה? יחס הזהב ו ומה

 משפחת ארנבות פיבונצ'י ליחס הזהב? 

 חיסור גורלי 

מה קורה כשמשנים את הכללים? מהן אסטרטגיות הניצחון  ?משחק ניםו מה

 אילו דרכים נוספות קיימות לפתרון תרגילי חיסור? ? במשחק ואיך מגדירים אותן

 גרפים מכוונים 

איך משתמשים בגרפים מכוונים בניהול  ? כוונים? מה מאפיין גרפים מגרפים הםמ

 פרויקטים?

 :2רמה מתמטיקה 

 במספר המ? 

 אילו סוגי מספרים מיוחדים יש? מהו מספר ערפד? מספר מושלם? –

 הנדסה של נהגי מוניות 

איך נראים עיגול או אליפסה בהנדסה של נהגי מוניות? הנדסה של נהגי מוניות? י מה

 כיצד אפשר להשתמש בהנדסה של נהגי מוניות בתכנון ערים?

 משולש פסקל 

מה הקשר לפרקטלים? אילו קבוצות מספרים ? ומה מיוחד בו משולש פסקל מהו

 ברקודיםמתגלות במשולש פסקל?

סימבולוגיה י רומית? יוונית? מהמצרית?  טיקהמתממהי ? איך סימנו מספרים פעם

 איך נבדוק שמספר תעודת הזהות שלנו לא מזויף?וכיצד היא קשורה לברקודים? 

  



 

 

 ?מה הקשר 

קשר? איך מגדירים ומציירים אותו? -מה ההבדל בין קשר לאלקשר מתמטי? ו מה

  כיצד עוזרת צביעה של קשרים לזהות אותם ולהבדיל ביניהם? 

  שקילהחידות 

נגלה את משתמשים בהן בחידות שקילה? כיצד אילו סוגי משקלים קיימים וכיצד 

מתי משתמשים באסטרטגיה של פירוק בעיה ? בלבד בשקילה אחת המטבע המזויף

 לשלבים?
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